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– спостереження за громадянами з метою попередження правопорушень. 
Поведінка публіки (глядачів у залі, учасників дискотеки тощо) радикального втручання, як правило, не потребує, 

достатньо загального контролю за ситуацією та припинення хуліганських вчинків. Але слід пам’ятати, що світлові та 
звукові ефекти, специфічний ритм i мелодичний малюнок музики створюють умови, коли навіюваність значно підвищу-
ється, а раціональний контроль за поведінкою гальмується.  

Особливий різновид публіки – футбольні «фанати». Їх ставлення до представників іншої команди та правоохо-
ронних органів агресивне від початку. Необхідно забезпечення контролю за поведінкою на стадіоні, за маршрутами 
проходження, своєчасного вилучення негативно налаштованих лідерів та осіб, які вчиняють хуліганські дії, перебувають 
у стані сп’яніння. 

При «протесаному» (мітингуючому) скупченні людей індивідуальна агресивність накопичується, поступово транс-
формуючись у групову. Типові помилки працівники правоохоронних органів при взаємодії з ними: 

– пасивна поведінка на початковому етапі, не вживають ніяких заходів, чекаючи вказівок від вищого керівництва. 
– не відбувається вчасно встановлення та своєчасному вилученню «індукторів» емоційного збудження; 
– не створюються належні умови для розосереджування людей; 
– не враховується значимість почуття анонімності, що породжує впевненість у безвідповідальності та безкарності; 
– не вживаються заходи щодо переорієнтації уваги присутніх; 
– своєчасно не організується робота з налагоджування контактів та переговорів із групою, що активно висловлює 

невдоволення; 
– нерішучі та некваліфіковані дії, які провокують активність натовпу.  
Підсумуємо найбільш загальні правила щодо поведінки правоохоронців при охороні громадського порядку в умо-

вах натовпу: 
– утримання від зауважень на адресу конкретних осіб, спорів i суперечок, роз’яснення присутнім, по можливості, 

сутності того, що відбувається, та можливих варіантів розвитку ситуації; 
– утримання від надто прямолінійних та жорстких дій, не відповідних конкретним подіям, від прагнення досягти 

результату якнайшвидше; 
– вживання лише тих заходів, що відповідають ситуації й поведінці правопорушника; 
– перехід до активних дій лише за умови, що всі інші заходи впливу на учасників масового ексцесу вичерпані. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ  
ТА ПОВЕДІНКИ У ФРУСТРУЮЧІЙ СИТУАЦІЇ КУРСАНТІВ ВНЗ  

ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

Незмінним і постійним супутником нашого життя є стрес. Літературні дані свідчать, що з екстреними ситуаціями, 
які виникають в процесі професійної діяльності, найкраще справляються особи, що мають сильну нервову систему і 
рухливість нервових процесів. Чим напруженіше діяльність та вище відповідальність, чим вище ціна помилки тим в 
більшій мірі погіршується ефективність діяльності людей зі слабкою нервовою системою. Люди ж з сильною нервовою 
системою, навпаки, в цій ситуації мобілізуються та покращують ефективність своєї діяльності. Д. Бродбент дійшов до ви-
сновку, що інтроверти при виконанні завдань, що моделюють операторську діяльність, працюють краще, ніж екстраверти, 
так як вони більш сконцентровані, рідко відволікаються та більш придатні до монотонної та потребуючої уваги і стійкості 
роботи. У меланхоліків стресові реакції найчастіше пов’язані з розладами, наприклад, тривогою. У холериків – типова 
стресова реакція – гнів. Легше всього, завдяки своїй сильній нервовій системі, переносять стреси сангвініки. Ця проблема 
залишається актуальною в зв’язку з поширенням стресових та фруструючих ситуації в професійній діяльності поліцейського. 

В проведеному дослдіженні були використані психодіагностичні методики: методика діагностики динамічних вла-
стивостей темпераменту В. Н. Смирнова, тест С. Розенцвейга, опитувальник С. Хофбола та кореляційний аналіз Спір-
мена. Участь в дослідженні прийняли 35 курсантів ХНУВС. 

Акцентування суб’єктом наявності перешкоди у фруструючій ситуації було статистично вірогідно (р < 0,01) нега-
тивно в обстеженій групі пов’язано з рівнем екстраверсією та темпом реагування і позитивно – з ригідністю. 

Інтерпретація фруструючій ситуації людиною як сприятливої була пов’язана у учасників дослідження достовірним 
позитивним кореляційним зв’язком (р < 0,05) з екстраверсією і вірогідно негативно – з рівнем ригідності. 

Схильність відповідальність особи, яка потрапила у фруструючу ситуацію, зводити до мінімуму, уникати осуду 
пов’язана достовірним позитивним кореляційним зв’язком (р < 0,05) з ригідністю і активністю. 

Екстрапунітивні реакції, спрямована на оточення у формі підкреслення ступеня фрустраційної ситуації, у формі 
осуду зовнішньої причини фрустрації, іноді іншій особі ставиться в обов’язок дозволити дану ситуацію, були негативно 
достовірно пов’язані з ригідністю (р < 0,05) в обстеженій групі курсантів, а інтрапунітивні реакції, спрямовані суб’єктом 
на самого себе, обстежуваний приймає фрустраційну ситуацію як сприятливу для себе, приймає провину або ж бере на 
себе відповідальність за виправлення цієї ситуації, статистично достовірно позитивно. 

Коефіцієнт груповий конформності (GCR) був в обстеженій групі зв’язаний статистично достовірним (р < 0,05) не-
гативним зв’язком з рівнем активності і не пов’язаний з іншими властивостями темпераменту. 
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Стратегії поведінки в стресовій ситуації тісно пов’язані з властивостями темпераменту курсантів. Від властивостей 
темпераменту виявилися найбільш залежні таким способи поведінки курсантів в стресовій ситуації як впевнені незале-
жні дії впевнені незалежні дії та агресивні дії. Найбільший вплив на вибір суб’єктом моделі поведінки в стресовій ситу-
ації має рівень емоційної збудливості. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

Аналіз наукових джерел з проблематики агресивності дозволив констатувати її відмінну теоретичну узагальненість, 
єдність думок дослідників щодо типів, видів, форм агресії, її сутності та детермінант. Можна стверджувати, що на сьо-
годні психологічна теорія агресії є завершеною і не підлягає дискусіям. У напрямку психологічної діагностики агресії 
залишається чимало «білих плям», що викликано комплексністю феномену агресії.  

На підставі аналізу результатів опитувальників діагностики агресивності (П. Ковальова – Є. Ільїна, Л. Почебут) 
з’ясовано, що працівники поліції в цілому характеризуються низьким рівнем особистісної і поведінкової агресивності. У 
чоловіків-працівників поліції виявлено статистично значимо вищий рівень фізичної агресії, ніж у жінок. Жінки, в свою 
чергу, більшою мірою, ніж чоловіки, схильні до проявів вербальної агресії. 

Аналіз проективної методики діагностики агресивності Е. Вагнера «Тест руки» підтверджує результати опитуваль-
ників щодо загалом низького рівня агресивності працівників поліції. Визначено, що працівникам поліції незалежно від 
статі притаманна нечутливість до впливу соціуму, низька чутливість до думки оточуючих, небажання побудови симет-
ричних відносин, що у підсумку вказує на агресивну орієнтацію у міжособистісній взаємодії. 

Поведінкова діагностика досліджуваних працівників поліції відбувалась за результатами проведення з ними психо-
тренінгової вправи «Стілець», в ході спостереження за проявами поведінкових стратегій: заперечення, заміщення, по-
шук допомоги, агресія, регрес, співробітництво. Оцінка вираженості поведінки за зазначеними стратегіями здійснюва-
лась на трьох рівнях: низький, середній та високий. З’ясовано, що найбільш типовими для працівників поліції є викори-
стання агресивної та регресивної стратегій поведінки, і пошуку допомоги.  

Виявлено, що жоден тестометричний показник агресивності працівників поліції не зростає лінійно при порівнянні 
між групами, виділеними за рівнем поведінкової агресії. Це вказує на той факт, що реальна, поведінкова агресивність – 
полідетерміноване, мультифакторне явище.  

Визначено два показника тестометричної агресивності працівників поліції, які відрізняються між полярними за по-
ведінковою агресивністю групами. Вербальна та предметна агресія, таким чином, слугують емпірично верифікованими 
тестометричними індикаторами поведінкової агресивності і можуть бути використані для її оцінки в ході професійно-
психологічного відбору кандидатів на службу в поліцію та в психологічному супроводженні службової діяльності пра-
цівників поліції.  

В якості висновку пропонується визнати прийнятність і доцільність використання психологічного тренінгу як засо-
бу діагностики агресивності працівників Національної поліції України. 
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РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

Зростаючі темпи сучасного життя, суттєві економічні та соціально-політичні перетворення і потрясіння значно збі-
льшують кількість потенційних стресорів, небезпечних для психологічного здоров’я людини. Працівники поліції пра-
цюють в умовах підвищеної психоемоційної напруги та негативного впливу різнобічних стрес-факторів. Тому для пра-
цівників поліції є досить актуальним питання розвитку вміння ефективного опановування стресовими ситуаціями і ви-
рішення важких професійних завдань.  

Одне з найбільш широко розповсюджених визначень стресу – це стан психічної напруги, який виникає внаслідок 
дії різноманітних екстремальних подразників – стресорів. Найбільш популярною є теорія стресу, запропонована Г. 
Селье, який вважає, що стрес є неспецифічною відповіддю організму на будь-яку пред’явлену вимогу і виникає як реак-
ція організму, охоплюючи комплекс змін на рівні поведінки (вегетативному, гуморальному, біохімічному, психічному), 
включаючи суб’єктивні емоційні переживання. Біологічна функція стресу – адаптаційна. У численних вітчизняних і 
закордонних дослідженнях відзначається, що стрес супроводжується мобілізацією енергії організму і викликає зміни в 
серцево-судинній, дихальній, м’язово-руховій, ендокринній та інших системах [1]. 


